MetalGate Massacre vol.3 – 16 postupujících
Je rozhodnuto! V sobotu 10.12.2011 proběhl v praţském Matrix klubu nominační večer třetího ročníku soutěţe
metalových kapel MetalGate Massacre, na kterém bylo vyhlášeno 16 kapel, jež postoupily do základních
soutěžních kol.
O doprovodný program večera se postarala jednak dvojice finalistů z minulého ročníku MetalGate Massacre,
kapely Area Core a Shadow Area, a jednak dvojice speciálních hostů, formace Gorgonea Prima a Isacaarum.
V polovině večera pak došlo na samotné vyhlášení.
Postupující kapely vzešly z výběru odborné poroty, která posuzovala ukázky tvorby všech registrovaných kapel.
V čele poroty stanul Sakis Tolis, zpěvák a kytarista řecké black metalové falangy Rotting Christ. Dále v porotě
zasedli Miloš Meier, jeden z nejlepších českých metalových a rockových bubeníků, Filip Robovski, baskytarista
kapely Kryptor, Petr Kubáň, manaţer kapely Arakain, a Damian, majitel Underground & Gothic shopu
Nosferatu.
V tomto složení vybrala porota těchto 16 kapel:
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ELYSIUM (metal, Týnec nad Labem)
OCEAN AVENUE (alternative-posthardcore, Zlín)
REPULSE (metal, Praha)
DESPERATE TIMES (alternative-metal, Hlinsko)
THE YOURS (metal-classical music, Vlašim)
ELEMENTARY (alternative-metal, Domaţlice)
D.O.P. (metalcore-metal, Ţďár nad Sázavou)
REVENGE DIVISION (death-trash, Povaţská Bystrica, SK)
NEUROTIC MACHINERY (metal-death, západní Čechy)
BLACKSHARD (trash metal, Šenov)
HELLOCAUSTOR (trash metal, Ţatec)
SOLAR SYSTEM (heavy metal, Havířov)
KEEP ON ROTTING (death-acid, Litoměřice)
MANTINEL (metal-crossover, Kněţice)
STORMY FLIGHT (metalcore-metal, Hranice)
APOSEPSIS (nu-metal/rock, Praha)

Těchto 16 se tedy mezi sebou utká o vítězství ve třetím ročníku soutěţe kapel MetalGate Massacre. Přejeme hodně
štěstí.
Pro kapely, které neprošly sítem poroty, není nicméně nic ztraceno. Stále je ve hře institut Divoké karty, díky
kterému hned dvě kapely postoupí rovnou do semifinálových bojů. Záleţí na tom, kdo dostane od fanoušků
nejvyšší počet hlasů. Hlasuje se do 23.2.2012. Návod jak hlasovat je k dispozici na oficiálních stránkách soutěţe.
První čtveřice z 16 vybraných se představí jiţ 12.1.2012 na prvním základním kole soutěţe v praţském Matrix
klubu.
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